
 

28. 10. 2018 
VYVĚSME NEJVÍCE ČESKÝCH 
VLAJEK! 
Přispějte k rekordu! 

Vyvěsme 28. října nejvíce českých vlajek. Oslavte důstojně 100. výročí 

samostatné republiky a zapište se do České knihy rekordů.  

Navštivte www.nejvicvlajek.cz 

1. Zaregistrujte se do rekordu - je to snadné a zdarma: bit.ly/nejvicvlajek 

2. Vyvěste vlajky! Látkové, papírové, tištěné, malované, či jinak vyrobené 

vlajky ČR. 

3. Sdílejte svou účast na rekordu a své fotky s vlajkami na Facebooku, 

Instagramu, Twitteru… a připojte hashtag #nejvicvlajek. 

4. Pošlete čestné prohlášení - po vyvěšení vlajek k 100. výročí 

samostatnosti Vás požádáme o zaslání prohlášení a několika fotek přes 

Váš profil na webu www.nejvicvlajek.cz 

Váš rekord a upomínka na 100. výročí vzniku státu 

Z tohoto rekordu můžete získat osobní certifikát s Vaším jménem 

(názvem) a Českou knihu rekordů s vlepeným osobním certifikátem. 

Certifikát: bit.ly/nejvicvlajek-certifikat 

Česká kniha rekordů: bit.ly/nejvicvlajek-kniha 

WWW.NEJVICVLAJEK.CZ 

──── 

Zaregistrujte se 

do rekordu. 

────  

Je to snadné a zadarmo. 

──── 

Vyvěste vlajky! 

──── 

Oslavte 100. výročí 

republiky. 

──── 

Sdílejte svou účast. 

──── 

Získejte certifikát. 

──── 

#NEJVICVLAJEK 

──── 

vlajky@dobryden.cz 

 

http://bit.ly/nejvicvlajek
http://bit.ly/nejvicvlajek-certifikat
http://bit.ly/nejvicvlajek-kniha


 

 

Co je smyslem? 

Akce je velmi jednoduchá a přitom nabízí skvělou možnost důstojně oslavit tak významné výročí (100 let 

od vzniku našeho samostatného státu) i v malých obcích, školách, spolcích, ale také doma. 

Chceme vyjádřit, že vše, co je společné nám není lhostejné, že cítíme sounáležitost. Česká vlajka je 

spojujícím symbolem. Chceme zahrát na strunu národní hrdosti. Je nač být hrdí! Dnem „D“ je 28. říjen 2018. Vyvěsme 

vlajky! 

Smyslem není rekord sám o sobě. Český den s českými vlajkami je příležitostí připomenout si významné 

výročí naší pospolitosti nikoliv médii přenášenými oficialitami (nic proti nim), ale sami. Tím, že i každý z nás něco 

udělá. Že i já vyvěsím svojí vlajku a že tím něco vyjádřím. Národní hrdost bývá spojena se symboly (jakým je 

například vlajka), ale také s odkazem předků. Být hrdý na to, co dokázali prarodiče, rodiče či lidé v naší obci či městě, 

co za jejich života vzniklo a zkusit být také prospěšný... i to je Český den s českými vlajkami. I to je důvod se připojit 

a vyvěsit 28. října 2018 českou vlajku. 

Podpořte nás 

Účast na této akci Vás nestojí žádné zápisné, startovné..., nicméně budeme velmi rádi, když nás podpoříte 

tím, že si objednáte „svůj“ certifikát (150 Kč + poštovné) nebo „svou“ Českou knihu rekordů (399 Kč + poštovné). 

V obou případech v nich bude potvrzen náš společný celorepublikový rekord a výrazným písmem uvedeno Vaše 

jméno či název Vaší instituce. 

   

Náklady na celou akci jsou vysoké, proto každá koruna dobrá. Děkujeme za podporu. 



 

 

NÁMĚTY 
Co lze ještě udělat. 

Náměty pro obce, školy, spolky, pořadatele: 

Vyvěste české vlajky a přispějte tím k rekordu, který lze ale rozšířit: 

> uspořádejte procházku s kvízem Česká NEJ... nebo Co Češi dali světu (návrhy textů budeme průběžně 

zveřejňovat) 

> pozvěte folklórní soubor s českými písničkami či tanci 

> zorganizujte jednoduchou sousedskou soutěž „O Nejchutnější českou buchtu“ 

> uspořádejte společné malování vlajek 

> připravte výstavku fotek z vaší obce, z cest po České republice 

> vystoupejte s vlajkou společně na věž či rozhlednu 

> vysaďte lípu (český národní strom) 

> nabídněte dětem výroční drakiádu 

Udělejte k 100. výročí cokoliv :-)  ... aby dobře bylo! 

Kvízy, testy 

> bit.ly/nejvicvlajek-kviz 

Další náměty 

> Ozdobte své náměstí či náves (prostranství u školy nebo nádvoří firmy) vlajkovými stromy republiky. 

> Stačí do velkého květináče s hlínou umístit menší stromek a ten ozdobit malými českými vlajkami, 

které každý z Vás namaluje. Velikost A6 (nebo i menší). Mějte na Vašem vlajkovém stromě každý 

svou vlaječku! I takové lze započítat do našeho rekordu. 

> Každá vlajka může být opatřena Vaším vzkazem do druhého století republiky. 

http://bit.ly/nejvicvlajek-kviz


 

 

> Uspořádejte k 100. výročí republiky fotografickou výstavu. Národní hrdost přece může být vyjádřena 

i snímky z naší krajiny, z Vaší obce, z života v ní, z přírody. 

> Nemáte-li možnost použít vlastní fotografie, můžeme Vám zprostředkovat  výstavu: Když ti je 100 

let, už víš... 

Dárek 

Budete u příležitosti 100. výročí (nebo na konci roku) odměňovat své žáky, pracovníky, partnery... ? Nabízíme 

Vám důstojný dárek - ČESKOU KNIHU REKORDŮ - reprezentativní publikaci, která přináší vše, čím se může Česká 

republika pochlubit (ale také řadu překvapivých údajů). 

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY 

Co nás bude účast stát finančně? 

Nic. Pouze výrobu či zakoupení vlajek. Neplatí se žádné zápisné, startovné, nicméně budeme velmi rádi, 

když nás podpoříte tím, že si objednáte certifikát (150 Kč + poštovné) nebo Českou knihu rekordů (399 Kč + 

poštovné). V obou případech v nich bude potvrzen náš společný celorepublikový rekord a výrazným písmem uvedeno 

Vaše jméno či název Vaší instituce. 

Co musím udělat, abych se oficiálně zúčastnil? 

Stačí se zaregistrovat – bit.ly/nejvicvlajek, vyrobit nebo zakoupit českou vlajku, 28. října (nebo i předem) 

vyvěsit a následně nám podat zprávu.  

Jak se bude počet vyvěšených vlajek kontrolovat? 

Vy jako organizátor nebo jednotlivec vyplníte jednoduché Čestné prohlášení a připojíte foto (max. 10 fotek). 

Komisaři Agentury Dobrý den Pelhřimov mají právo namátkové kontroly 28. října přímo v některých zaregistrovaných 

místech.  

  

bit.ly/nejvicvlajek


 

 

SOUTĚŽE - VYHRAJ 
Každý zaregistrovaný může vyhrát. 

Máme připraveny pěkné ceny. Od pobytů na pěkných místech naší vlasti zdarma, přes elektroniku až 

po zbrusu novou Českou knihu rekordů. Stačí se zaregistrovat, 28. října vyvěsit alespoň jednu či víc (ale raději co 

nejvíc) českých vlajek, poslat foto a zprávu. V této základní soutěži budou do slosování zařazeni všichni, kdo se 

zúčastní a pošlou informace o průběhu akce, bez ohledu na počet vlajek nebo způsob vyvěšení. 

Konkrétní výhry budeme losovat už v květnu a pak každý měsíc (ale pouze ze zaregistrovaných).  

O nejoriginálnější vyvěšení vlajky 

Pošlete nám fotografii z „vašeho“ 28. října 2018! Bude-li na ní česká vlajka, nejen správně, ale i originálně 

vyvěšena, budete zařazeni mezi adepty na výhru. Zajímá nás: atraktivnost místa vyvěšení, způsob, originalita... 

Ceny:  

triko Česká kniha rekordů 

publikace Česká kniha rekordů 

elektronika 

O nejlepší fotografii 

Pošlete nám fotografii z „vašeho“ 28. října 2018! Nemusí dokládat počet vyvěšených vlajek na Vaší akci 

Český den s českými vlajkami, musí však na ní česká vlajka být a fotografie musí mít „něco navíc“. Nejlepší 

fotografie budou předloženy odborné porotě a desítku nejlepších odměníme. 

Ceny:  

2denní pobyt ve vybrané lokalitě zdarma 

triko Česká kniha rekordů 

publikace Česká kniha rekordů 

volné vstupenky do Muzea rekordů a kuriozit  



 

 

Soutěž v odhadu 

Kolik vlajek bude nakonec vyvěšeno? Přemýšlejte... 

Soutěž se připravuje 

 

O ČESKÉ VLAJCE 

Naše vlajka 

Podobu nynější státní vlajky České republiky stanoví zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních 

symbolech České republiky s účinností od 1. ledna 1993. Vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu 

červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3, 

zákon však výslovně umožňuje namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky 

a délky. Odstíny barev jsou dány pouze otištěním barevného vzoru jako přílohy číslo 3 zákona, slovně v zákoně 

specifikovány nejsou. Avšak v polygrafickém průmyslu se používají přímé barvy škály Pantone, a to modrá 293 

a červená 485. 

Oficiální výklad významu barev a podoby vlajky není v zákonech obsažen. Bílá, červená a modrá samy o sobě 

jsou však, jakožto státní barvy, také státním symbolem, ač zákon nestanoví, jakými způsoby je lze používat. Způsob 

používání státní vlajky stanoví zákon o užívání státních symbolů (352/2001 Sb., původně 68/1990 Sb.) na domácí 

i mezinárodní scéně. 

V letech 1920 až 1992 byla tatáž vlajka používána jako symbol československé státnosti (včetně období 

nacistické okupace v letech 1938 až 1945, kdy byla používána exilovou reprezentací). Od 13. března 1990 

do 31. prosince 1992 měla Česká republika dvojbarevnou bíločervenou vlajku, která však byla v praxi užívána jen 

velmi zřídka. 

Pokud je vlajka umístěna na stožáru, pak při pohledu zepředu stojí stožár vlevo a vlajka vlaje doprava. Modrý 

klín je u stožáru, a červený pruh je dole. Pokud je vedle sebe několik stožárů, je vždy domácí vlajka vlevo od středu, 

pokud je počet vlajek lichý, poté je vždy vlajka ve středu. 

 



 

 

> Při věšení vlajky svisle (např. v pokoji na zeď věsíme vlajku tak, že modrý klín je nahoře a červený pruh je 

vpravo (při pohledu zpředu).  

> Pokud má být vlajka nesena, pak zpravidla 4 nebo 6 lidmi. Pokud ji nesou 4 lidé, drží ji v rozích, pokud 6, tak 

i v polovině delší strany. Nesena je modrým klínem napřed tak, aby byla bílá vpravo a červená vlevo. Vlajka 

se přitom drží rukou bližší k vlajce a ve výši ramene. 

> Na stožár vlajku vztyčuje ten, kdo ji drží za modro-bílý cíp. Vztyčuje se v rychlém tempu,  spouští se naopak 

pomalu. 

> Vlajka musí být vztyčena vždy až na vrchol (níže pouze při státním smutku). 

> Vlajka se při manipulaci nesmí dotknout země! 

Z historie 

Historickou vlajka Čech byla bíločervená, podobně jako je tomu u sousedního Polska. Tato bikolóra měla 

svou historickou tradici v královském (státním) vojenském praporu, využívající barvy (tzv. tinktury) erbu Českého 

království. Podle heraldických pravidel se na českém praporu objevovala na horní polovině bílá barva (symbolizující 

stříbrného českého lva) a na dolní polovině červená barva (symbolizující červené pole štítu). Proto se také tento 

český prapor nelišil od polského státního praporu (stříbrná orlice na červeném poli). Tato historická bikolóra 

v dobách národního obrození, kdy se začaly razit panslovanské myšlenky, začala pomalu ustupovat slovanské 

(fakticky ruské) trikolóře, která obsahuje (kromě červené a bílé) rovněž modrou barvu a vychází z vlajky nizozemské. 

Pro odlišení od ostatních trikolór, dělící své národní barvy ve vlajce do pruhů, bylo r. 1920 zákonem rozhodnuto, že 

pole přidané modré barvy bude mít tvar klínu, směřující do poloviny vlajky. 

Po vyhlášení nezávislé a unitární Československé republiky r. 1918 vyvstal požadavek mít jako nezávislý 

stát vlajku, která by mohla stát reprezentovat ve světě. Zpočátku se používala dvojbarevná bíločervená vlajka. 

Speciálně určená komise dostala na popud univerzitního profesora G. Friedricha roku 1919 úkol vytvořit 

návrh vlajky. Vzniklo několik návrhů, ze kterých nejvíce kladných ohlasů sklidil návrh na horizontální bikolóru, která 

byla doplněna modrým klínem, který sahal do 1/3 vlajky. Autorem tohoto návrhu byl státní úředník Jaroslav Kursa. 

Po úpravách byl klín prodloužen a sahá do 1/2 vlajky. Podoba vlajky byla následně poslanci dne 30. března 1920 

v 18:45 vyhlášena a uznána a stala se oficiální vlajkou Československa na celou dobu jeho trvání, až do roku 1992. 

V době svého vzniku byla jednou z prvních oficiálních vlajek používajících klín na světě. 

 



 

 

ČESKÁ VLAJKA V ČESKÉ KNIZE REKORDŮ 

Největší vlajka České republiky 

Liberecká společnost LIBEA vyrobila u příležitosti zahájení roku 100. výročí vzniku našeho samostatného 

státu vlajku České republiky o rozměrech 18,06 x 12,11 m, ploše 218,7 m2 a hmotnosti 24,9 kg. Vlajka, která byla 

následně zapsána do České knihy rekordů, byla vyrobena v souladu se zákonem o státních symbolech. Na její výrobu 

bylo spotřebováno 148 m látky v šíři 153 cm, 61 m lemovky a 60 ks kovových bannerových oček. 

a další… 

 

NAŠI PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI 
> Kraj Vysočina 

> VSP DATA 

> Libea - výroba vlajek 

> Svaz měst a obcí České republiky, který převzal záštitu nad akcí, a ... 

> ...Vy! 

> Každý, kdo si objedná Českou knihu rekordů, se vlastně stává podporovatelem této aktivity. 

 

GRAFIKA KE STAŽENÍ 
Chystáte plakát? Chcete dalším zájemcům poslat vstupní informaci o akci Český den s českými vlajkami? 

Chcete udělat letáček pro žáky školy, pro občany z Vaší obce či města ... Možná se Vám budou hodit tyto 

podklady: 

> bit.ly/nejvicvlajek-grafika 

https://www.nejvicvlajek.cz/o-vlajce/ceska-vlajka-v-ceske-knize-rekordu/
http://bit.ly/nejvicvlajek-grafika

